RESOLUAO N.° 177
CriacExa da Comissäo de Distribuicao de Audlios
aos Deportamentos Regionais do receita insuficiente.
O Conselho Nacional do SESI, em sessäo realizada
em 30 do novembro de 1955.
RESOLVE:
Art. l.° - Crier a Comissão de Distribuicäo de Auxilios aos Deportomentos Regionais
cujas receitas sejam insuficientes pore a manutencäo do minirno de Servico Social necessário.
Art. 2. 0 - Compete 6 Comissäo de Distribuição de Auxilios aos Depcirtamontos Rogionais proporcionar, através de critrios e normas adequados, ajuda financeira ao desenvolvimento dos Servicos Sociois do Entidade em rogiöes de boixa arrecodacäo.
Art. 3.0 - Os recursos concedidos per intermédio do Comissäo de Distribuicäo de
Auxilios aos Departamontos Regionais conslituiräo auxIlio do Departamento Nacional aos
Orgaos Regionais e a seu total seri consigncdo em verba própria, global includa no previsão
orcamentária anual do Departcrnento Nacionol.
Parctgrafo rnico - Tais auxilios, embora näo resgatáveis per porte dos Orgâos Regionais aos quois forem coricedidos seräo poles mesmos contabilizados separodomente do sue
czrrecadoc5o normal, devendo os Departamentos Regionais beeliciários prestar contas no Departamento Nacional, comprovando a aplicocäo respective o, era relate suscinto, os resultados
corn os mesmos obtidos em proveilc dos servicos do SESI no Regiao.
Art. 4.0 - A Cornissio de Distribuicâo de Auxilios aos Deportamenlos Regionais sera
composta dos seguintes membros:
a) - do Diretor do Departamento Nocional;
b) - do dois membros do Conselho Nacional, representantes de dais (5rgos
Regionois de arrecadacäo näo insuliciente
c) - do dois membros do Conselho Nacional, representantes de dais Orgos
Regionais do arrecadacao insuficiente.
Par6grafo iinico - Funcionar6 junto a Comissäo, come Assessor, podendo tomar porte
dos debates, sem direito a veto, a Diretor do Divisão de Coordenacão do Departamento Nacional.
Art. 50 - Os membros a quo so referem as alineas b e c do artigo anterior setho
de livre escolha do Presidente do Conselho Nacional.
Art. 6. 0 - Os Orgaos Regionais conlemplados corn auxilios näo poderäo utiiz6.las
do maneiro diferente do quo for estipulado pela Comissäo do Distribuicäo de Auxilios aos Departamentos Regionals, sendo-lhes vedado, outrossim, a seu emprOgo em compra do imOveis,
bern coma em instaloces cu montagens de servicos pare cuja manutericäo näa disponham
as Departomentos Regionals do recursos orcomentOrios normals.
ParOgrafo Onico - A näo ulilizacäo dos auxilios no forma e no prazo estabelecidos,
importarO no seu concelamento, nOo sonde permitido acumulO-los.

